Informácie k odovzdávaniu diplomových prác a organizácii štátnych skúšok
Odovzdanie diplomovej práce: 13. 05. 2022
Štátne skúšky inžinierskeho štúdia: 06. 06. 2022 – 10. 06. 2022.
Konkrétny termín konania štátnych skúšok a ich harmonogram pre jednotlivé študijné
programy určia príslušné ústavy.

Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v platnom znení a Metodické
usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave upravujú postup pri odovzdávaní záverečných prác a organizovaní
štátnych skúšok nasledovne:
1. Študent predkladá záverečnú prácu (ZP) v stanovenom termíne v elektronickej podobe
prostredníctvom AIS. Do elektronickej podoby záverečnej práce sa vkladá garantom
študijného programu schválené zadanie vygenerované z AIS. Zadanie ZP nie je potrebné
tlačiť a podpisovať.
2. Postup odovzdávania záverečných prác do AIS je uvedený v priloženom dokumente
Priloha_1_Postup_odovzdavania_ZP_STU_student.docx.
3. Ústav môže požadovať predloženie záverečnej práce aj v listinnej podobe v jednom
vyhotovení, ak je to nevyhnutné pre priebeh obhajoby záverečnej práce. Bližšie informácie
budú poskytnuté z úrovne príslušného ústavu.
4. Študent predkladá fakulte návrh licenčnej zmluvy vytvorený prostredníctvom AIS. Ak
študent v predloženom návrhu licenčnej zmluvy požaduje odkladnú lehotu dlhšiu ako 12
mesiacov, súčasne predloží fakulte odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladnej lehoty.
Licenčná zmluva sa uzatvára aj podpisuje elektronicky prostredníctvom AIS a nie je
potrebné ju tlačiť.
5. Uzatvorenie a elektronické podpísanie licenčnej zmluvy študentom je podmienkou na
pripustenie k obhajobe záverečnej práce.
6. Ak bola záverečná práca alebo jej časť ešte pred zaslaním do CRZP vydaná v rámci
periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, študent prostredníctvom AIS
vyplní čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej publikácie alebo ako
neperiodickej publikácie, v ktorom uvedie podrobnosti o publikovaní. Tieto údaje budú
prostredníctvom AIS odoslané do CRZP, na základe čoho je prevádzkovateľ registra povinný
zastaviť sprístupňovanie ZP alebo jej časti verejnosti. Študent podpisuje čestné vyhlásenie
elektronicky prostredníctvom AIS v termíne do 31.5.2022 .
7. So súhlasom dekana môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v anglickom
jazyku. V takom prípade je jej súčasťou resumé v štátnom jazyku v rozsahu spravidla 10 %
rozsahu záverečnej práce a abstrakt v štátnom jazyku. Študent musí vypísať žiadosť o
súhlas s vypracovaním záverečnej práce v anglickom jazyku (formulár žiadosti je
v dokumente ziadost_vypracovanie_zav_prace_v_AJ.docx) a zabezpečiť vyjadrenie a podpis
vedúceho práce a garanta študijného programu, následne žiadosť doručiť svojmu
referentovi na PGO najneskôr 4 týždne pred termínom odovzdávania prác.

8. Každá záverečná práca po vložení AIS prechádza kontrolou originality v centrálnom registri
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ďalej len „CRZP“). K originalite záverečnej
práce napísanej v slovenskom jazyku sa na základe výsledku kontroly originality v CRZP
vyjadrí vedúci práce, oponent a skúšobná komisia.
9. Originalita záverečnej práce napísanej v anglickom jazyku sa okrem kontroly v CRZP bude
overovať aj v antiplagiátorskom systéme Turnitin Similarity Enterprise. Získaný protokol z
tejto kontroly sa bude nahrávať do AIS, kde bude dostupný autorovi práce, vedúcemu
práce, oponentom a členom štátnicovej komisie, ktorí sa k nemu vyjadria.
10. Záverečnú prácu posudzujú vedúci práce a oponent, ktorí vypracujú na záverečnú prácu
písomný posudok. Študent má právo oboznámiť sa s posudkami vedúceho a oponenta
najneskôr tri pracovné dni pred obhajobou prostredníctvom AIS.
11. Štátne skúšky sa budú konať pred skúšobnou komisiou prezenčnou metódou.

